
Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el 
què es parla en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera. amb l’objectiu de 
donar-vos a conèixer el que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-
vos a assistir-hi i participar-hi  activament en el torn obert de paraula.
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat

 

  SESSIÓ DE PLE ORDINARI, 26 DE JUNY DE 2013

ASSISTÈNCIA: Tots els regidors i regidores de la corporació a excepció d’un regidor de Vila 
de Capellades i un del PSC.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.

No es realitza la lectura i per tan tampoc l’aprovació ja que l’equip de govern no ha tingut 
temps suficient per passar-la.

2. DECRET D’ALCALDIA 255/2013

Contractació  de suplència per cobrir la plaça de conserge a l’escola Marquès de la Pobla amb 
una jornada del  53,3 % del  total  de la jornada. A l’estiu i  per cobrir el  lloc de la piscina 
municipal la jornada contractada serà del 100%.
ERC  pregunta  per  el  criteri  de  selecció  i  per  l’explicació  de   quan  es  fan  contractes 
d’interinatge i en quines  ocasions no .
CIU comenta  que el  criteri  de  selecció  ha  sigut  el  fet  que ja  coneixien a  la  persona que 
realitzarà  la  suplència  i  ha  especificat  que  els  serveis  bàsic,  com  es  aquest  cas  ,  es  fan 
contractes d’interinatge en altres casos es contracte mitjançant ETT’s.

3. DECRET D’ALCALDIA 277/2013

Recurs d’empara per poder cobrar la taxa de telefonia a Movistar moviles

4. DECRET D’ALCALDIA 297/2013 

Nomenamet de la secretaria de l’escola bressol els vailets.

5. DECRET D’ALCALDIA307/2013

Ampliació de la jornada laboral de l’arquitecta municipal a causa de l’actualització del padró i 
la consegüent taxa dels Guals i per poder respondre amb rapidesa les reclamacions que han 
arribat a l’Ajuntament.



ERC creu que l’accelaració del padró s’ha fet de manera precipitada i malament i per aquesta 
causa s’ha d’ampliar la jornada a l’arquitecta municipal.

CIU pensa que respondre al.legacions  es una tasca de l’arquitecta i dir que s’ha fet ràpid i  
malament es barrejar conceptes que no tenen res a veure amb el decret.

 

6.FACTURES EXTRAJUDICIALS

ERC Comenta que hi  ha factures mal informades,  amb manca d’informació,  presència de 
tickets i pregunta que si el regidor o l’alcalde es fan responsables dels tickets tot i no haver-hi 
factura.
CIU  diu  que  el  regidor  es  fa  responsable  dels  tickets  encara  que  no  existeixi  la  factura 
corresponent.
Es passa a votació:
Vots favorables : CIU
Vots en contra : PSC-ERC
Abstenció : VDC-CUP

7. APROVACIÓ CONVENI SGAE.

CIU Comenta que després de la moció presentada al 2011 per VDC-CUP   per l’anulació dels  
cànons de la SGAE  l’equip de govern a aconseguit un conveni que rebaixa el 25 % aquests  
cànons. Creu que no es exactament el que deia la moció, però l’Ajuntament no sap ni pot 
calcular exactament els cànons i per tan creu que aquest conveni  es bo per l’Ajuntament i  
estalviaran diners.

VDC-CUP Enten que des del 2011 que van presentar la moció i es va aprovar per unanimitat 
hi ha hagut temps per treballar sobre els cànons i no s’ha fet res per tan votarà en contrea del  
conveni.
ERC:Creu que en moltes ocasions per motius ideològics l’equip de govern no fa cas a les 
mocions o decisions del ple. 
Ells es posicionen en terme mig i acceptaran el conveni però demana que reflecteixi que es 
realitzaran els càlculs dels cànons i quan aquests estiguin fets es compensarà a l’Ajuntament.
PSC: Creu que la idea de ERC es encertada i també hi votaria a favor.
CIU: Aprovem aquest conveni tal i com esta i la pròxima vegada ja s’aplicarà.
Aquest conveni es positiu, el plaç ja ha acabat  i val mes diners calcular els cànons que el 
resultat que en podem obtenir.
VDC-CUP matisa que si perdem diners serà culpa del fet de no haver fet la feina i no pas  
culpa de l’oposició com insinuava CIU.
 Es passa a votació
Vots a favor : CIU
Vots en contra: VDC-CUP, ERC i PSC
No s’aprova el conveni.

   



8.APROVACIÓ  ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ  DE  LA  DIRECCIÓ  GENERAL  DE  
CENTRES  PÚBLICS  DEL  DEPARTAMENT  D’ENSENYAMENT  DE  LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A LA LLAR D’INFANTS VAILETS,  
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

No hi ha paraules i per tan es passa a votació:

S'aprova el punt per unanimitat.

9. MODIFICACIÓ SUBCLAU AL POLÍGON DE LA BARQUERA.

CIU  explica  la  modificació  del  límit  d’alçada  que  actualment  es  marca  al  polígon  de  la  
barquera. Ho  ha demanat Papeles Anoia per tal de poder edificar un magatzem automatitzat.
CIU remarca la importància de consolidar una empresa històrica a la nostra vila que ampliarà 
la seva capacitat productiva i en temps de crisis es una gran notícia.
VDC-CUP veu una contradicció anar modificant aspectes urbanístics tot i que entén que pot  
beneficiar al poble però es podrien demanar contrapartides per beneficiar més la nostra vila,  
si l’Ajuntament fa un esforç, l’empresa també podria fer-lo.
CIU explica que ajuda al poble patrocinant la festa major, el museu molí paperer i ajudant a 
la brigada de l’Ajuntament.
ERC hi votarà a favor tot i que fan una crida que s’ajudi de la mateixa manera a totes les  
empreses ja que tenen constància que a algunes empreses es posen més traves.
PSC hi votarà a favor però creu que aquest fet pot provocar un greuge comparatiu amb altres 
empreses.
Es passa a votació
A favor: CIU, ERC i PSC
Abstenció: VDC-CUP

10. FESTES LOCALS DE CAPELLADES 2014

Es marquen els dies 6 de Febrer i 16 d’agost com a festes locals

S'aprova el punt per unanimitat.

11.  CANVI  VOCAL  COMISSIONS  INFORMATIVES  PEL  GRUP  MUNICIPAL  
D’ERC  (DEL  SR  JAUME  MORERA  I  SANAHUJA  EN  SUBSTITUCIÓ  DEL  SR  
JORDI BATLLE I CASTELLS)



Simplement es una informació del canvi per tan no es vota.

12.  CANVI  VOCAL  PORTAVEU  GRUP  MUNICIPAL  D’ERC  (DEL  SR  JAUME  
MORERA I SANAHUJA EN SUBSTITUCIÓ DEL SR JORDI BATLLE I CASTELLS)

 També es un punt informatiu

13. NOMENAMENT NOU REPRESENTANT A CAPELLADES TV I AL CONSORCI  
LOCAL RET DEL SR JAUME MORERA I SANAHUJA EN SUBSTITUCIÓ DEL SR  
JORDI BATLLE I CASTELLS

Aquí al ser un nomenament es passa a votació
S’aprova per unanimitat .

14.PRECS I PREGUNTES.

VDC-CUP explica que te intenció de fer entrada d’una moció per la participació ciutadana i  
crear espais de participació. Convoca a tots els grups per parlar-ne i fer de la participació 
ciutadana una realitat.
Pregunta per les iniciatives i com esta la preparació de la Festa Major.
L’equip  de govern contesta  que va enviar  cartes  a  les  entitats  del  poble  ,5 persones  han 
respost , han creat una comissió i estan acabant d’enllestir els actes i el programa. Posen 
enfesis en que serà una festa major econòmicament sustenible.
 
ERC pregunta si els ciutadans afectats per l’actualització del padró hauran de sol·licitar els  
guals o com ho han de fer.
L’equip de govern contesta que es comunicarà , es respondran les al·legacions i s’aplicarà la 
taxa corresponent.
ERC fa un prec per tal que es tornin a pintar els passos per a vianants, que es canviï de lloc o  
es tregui la torreta del c/Major amb C/ call.
Suggereix que les compres de l’ens públic es realitzi en comerços del poble i s’estudii si es pot 
tenir una tarja de l’equip de govern per evitar que el regidor hagi de pagar les compres amb la 
seva pròpia targeta  i després hagi de posar el ticket com a despeses municipals.
PSC pregunta com esta l’afer de l’ampliació del cementiri.
L’equip de govern respon que s’ha parlat amb els afectats, 2 persones no estan d’acord en 
com s’ha d’executar, han presentat alternatives i ho estan estudiant.

El públic pregunta pel tema dels guals, pel semàfor del poliesportiu que torna a no funcionar  
li rèplica el fet de no demanar contrapartides a l’empresa Papeles Anoia .
Es queixen dels excrements de gos existents pel carrer, per l’accés de velocitat dels cotxes a 
l’avinguda capelló i per l’estat del pas de vianants del DR. Fleming.
Després del torn obert al públic es dóna per acabat el ple.
 



 


